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TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁNAK 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
1. §. 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára közművelődési intézmény szervezeti felépí-
tésére és működéséra vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése 
után az intézmény dolgozóinak munkaértekezlete. 1997. év május 30. napján az alábbi 
módon fogadta el. 
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt 
a szakszervezeti bizottság. 
 

2. Az intézmény fenntartója: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A Szervezeti 
és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) a fenntartó 1997. év május hó 30. 
napján történt jóváhagyásával lépett hatályba, és ezzel egyidejűleg érvénytelenné 
vált az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 
3. Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok: belső ellenőrzési, leltá-

rozási, selejtezési, iratkezelési bizonylati, számviteli, pénzkezelési, tűzvédelmi stb. be-
tartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. 

 
2. §. 

 
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 

 
1. Az SZMSZ határozza meg a levéltár szervezeti felépítését, az intézményi műkö-

dés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és 
mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

 
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított célrendszerek, tevékenységcsopor-

tok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. 
 

3. §. 
 

AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 
SZERINT 

 
1. Az intézmény neve: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 

Székhelye, címe:  7100. Szekszárd, Béla tér 1. (levélcím: 7101. Szekszárd, Pf.: 33.) 
Raktára: 7100. Szekszárd, Bartina u. 9. 

 
2. Intézmény típusa: megyei általános közlevéltár 

 
3. Az intézmény eredeti alapításának éve: 1727. 



4. Az intézmény újraalapítója: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint jogutód 
20./1994. (II. 31.) sz. határozatával. 

 
Az intézmény fenntartója:  Tolna Megyei Önkormányzati Közgyűlés 

Szekszárd, Mártírok tere 11-13. 
 
 

5. Az intézmény bélyegzőjének felirata és lenyomata: 
 

Hosszú (fej) bélyegzők: 
 
 Tolna Megyei Tolna Megyei 
 Önkormányzat Levéltára Önkormányzat Levéltára 
 7100. Szekszárd, Béla tér 1. Szekszárd, Pf.: 33. 
 OTP; 11746005-15416456 Béla tér 1. Telefon: 311-718 
 Adószám: 15416456-1-17 Telefon/Fax: (74) 319-473 
 
 
Körbélyegzők: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára     1,2,3 

Szekszárd 
 
 

 
6. Az intézményi körbélyegzők használatára jogosultak: 
 
 

A 2-es számú   Dr. Dobos Gyula levéltárigazgató 
 
Az 1-es számú  Dr. Tatár Józsefné gazdaságvezető 

Czéh Jánosné gazd. ügyintéző 
 
A 3-as számú  Szekulity Péterné ügyviteli alkalmazott 

Balassa Istvánné gépíró 
 
 
 

4. §. 
 

A LEVÉLTÁR JOGÁLLÁSA 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára a (továbbiakban Levéltár) igazgatási és 
közművelődési feladatokat is ellátó tudományos intézmény, amelyet mint Tolna me-
gyei általános levéltárat a Tolna Megyei Önkormányzati Közgyűlés tart fenn. 

  
 

2. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok: 
 

• 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról és a magánlevéltári anyag védelméről 
• 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (MT) 



• A többször módosított 1992. évi XXXIII. Törvény a Közalkalmazottak jogállásá-
ról és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 17.) Korm. rendelet (módosítás, 
16/1997. (I. 31.) Korm.), valamint a munkakörök betöltéséhez szükséges képesíté-
si feltételekről szóló 2/1993. (I.30.) MKM. (Módosítás: 2/1997. (I. 31.) MKM) 
rendelet. 

• A fenti jogszabályokhoz kiadott módosítások 
• A Tolna Megyei Önkormányzati Közgyűlés 38/1991. III. 28. sz. határozata a Tol-

na Megyei Önkormányzat felügyelete alatt álló intézmények szakágazatba sorolá-
sáról, alap tevékenységként ellátandó feladatairól. 

 
 

3. Az intézmény vezetőjét a Tolna Megyei Közgyűlés nevezi ki, a dolgozók kinevezése  
az intézményvezető hatáskörébe tartozik.   

 
 
4. Az irányító és felügyeleti szervek által kért statisztikai információs rendszer és adat-

szolgáltatás: 
 
 

a./ Az éves munkabeszámolót, munkatervet és a statisztikai adatszolgáltatást kapják a 
Tolna Megyei Közgyűlés Hivatala, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
Közgyűjteményi Főosztályának Levéltári Osztálya, Magyar Országos Levéltár. 

 
 

5. §. 
 

AZ INTÉZMÉNY ÜGYIRATKEZELÉSE 
 

1. A levéltári iratkezelést iratkezelési szabályzat, és irattári terv alapján végezzük. 
 
2. Az irattári terv I-IX. főcsoportba osztja el a beérkező iratokat, az ügyiratkezelés e sze-

rint történik. 
 

 
I.  Vezetési ügyek 
II. Gyűjtőterületi ügyek 
III .A levéltári anyag feldolgozása 
IV. Kutató- és ügyfélszolgálat 
V. Tudományos kutatás, közművelődési és kiadványügyek 
VI.  Könyvtár 
VII. Gazdasági pénzügyi, műszaki ügyek 
VIII. Adminisztratív, tűz- és munkavédelmi ügyek 
IX. .Anyakönyvi ügyek 

 



 
6. §. 
 

AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA 
 
1. Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
2. Az intézményi vagyon felett az alapító szerv vagyonról és vagyongazdálkodásáról 

szóló rendelete szerinti rendelkezési jog illeti meg 
 

3. Az intézmény gazdálkodásáról a fenntartó szerv részére féléves, illetve éves beszámo-
lót köteles készíteni 

 
 

7. § 
 

A LEVÉLTÁR GYŰJTŐTERÜLETI ILLETÉKESSÉGE 
 

1. A levéltár gyűjtőterületi illetékességi körébe tartozik az a levéltári anyag, amely a 
történeti Tolna vármegye, illetőleg a Tolna Megyei Közgyűlés illetékességi területén 
működött, vagy működő iratképző szervek tevékenysége során keletkezett. Illetékes-
ségi körébe tartozik a fenntartó önkormányzat testületének, hivatalainak és intézmé-
nyeinek, valamint ezek jogelődeinek levéltári anyaga, továbbá a megye területén ke-
letkezett minden olyan levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi 
körébe. 

 
2. Nem tartozik a Levéltár gyűjtőköri illetékességébe az /1/ bekezdésében meghatáro-

zott iratképző szervek közül azoknak a levéltári anyaga, amely szerveket a Művelő-
dési és Közoktatási Miniszter a szaklevéltárak illetékességi körébe utalt. 

 
3. A Levéltár jogosult begyűjteni az illetékességi területén élt, vagy ott jelentős szerepet 

játszott, ill. a területtel kapcsolatban tevékenykedett személyek és családok levéltári 
anyagát, továbbá az illetékességi területén keletkezett vagy arra vonatkozó egyes tör-
téneti értékű iratokat, kép- és hangfelvételeket, számítógépes adathordozókat, azok 
kivételével, amelyeket a Művelődési és Közoktatási Miniszter más levéltárakhoz 
utalt. 

 
8. §. 

 
A LEVÉLTÁR FELÜGYELETE 

 
1. A levéltár ágazati felügyeletét a Művelődési és Közoktatási Miniszter látja el a Ma-

gyar Országos Levéltár közreműködésével. (Levéltári törvény 17. §. 2/a.) 
 

2. A levéltár fenntartói felügyeletét a Tolna Megyei Közgyűlés Hivatala (továbbiak-
ban: fenntartó) látja el. 

 



9. §. 
 

A LEVÉLTÁR FELADATAI 
 

1. A levéltár végzi mindazokat a tudományos, igazgatási és közművelődési feladatokat, 
amelyeket a 4. §. 2. sz. alatt felsorolt jogszabályok és módosításaik előírtak. 

 
a) nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát; 
b) közreműködik az illetékességi körében tartozó szervek iratkezelési szabályza-

tainak véleményezésében; 
c) ellenőrzi az illetékességi körben tartozó szervek iratkezelésének rendjét és irat-

tári selejtezését, az ellenőrzés tapasztalatairól jegyzőkönyvet készít. Ha a szerv 
a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem intézkedik, akkor a levéltár sza-
bálysértési eljárás indítása céljából a felügyeleti szervet értesíti, annak hiányá-
ban a szabálysértési eljárás indítását maga kezdeményezi; 

d) részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelőinek szakmai to-
vábbképzésében; 

e) a levéltári törvény 31. §-ban meghatározott kivételekkel kizárólagos joggal át-
veszi és megőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek nem selejtezhető köz-
iratait; 

f) gyűjti (jogszabály alapján vagy ajándékként átveszi, illetőleg megvásárolja), 
valamint ingyenes letétként megőrzi a maradandó értékű magániratot; 

g) az átvett, illetőleg a gyűjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerűen kezeli, 
biztonságosan megőrzi, és az őrizetében lévő levéltári anyagot – annak szükség 
szerinti átselejtezésével, rendezésével, valamint a tudományos igényű áttekin-
tést biztosító segédletek készítése és közzététele útján – feldolgozza, s az 
anyag használatát lehetővé teszi; 

h) az őrizetében lévő levéltári anyagról hiteles másolatot vagy tartalmi kivonatot 
ad ki; 

i) a levéltári anyag védelme érdekében ellenőrzi a közfeladatot ellátó szervek, va-
lamint a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági tár-
saságok irattári selejtezését és iratkezelésének rendjét; 

j) megrongált vagy pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és 
restaurálásáról gondoskodik, ezekről, illetőleg különösen jelentős levéltári 
anyagáról biztonsági másolatot készít vagy készíttet, és annak egy példányát – 
ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Magyar Országos Levéltár bizton-
sági filmtárának átadja; 

k) levéltár- és történettudományi kutatásokat végez a levéltári munka fejlesztése 
és a levéltári anyag felhasználásának elősegítése céljából, s közzéteszi a kuta-
tás eredményeit, illetve a tudományos munkamegosztás keretében részt vállal 
az általa őrzött iratanyag publikálásában; 

l) a levéltári anyag; oktatási, illetőleg közművelődési célú felhasználását, vala-
mint a levéltári tevékenység megismertetését kiadványokkal és egyéb módon 
elősegíti; 

m) a maradandó értékű magániratok kiválogatására, szakszerű kezelésére vonat-
kozóan szaktanácsot adhat, a maradandó értékű magániratok védetté nyilvání-
tásában közreműködik; 



10. §. 
 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

Az intézmény működési folyamatábráját az 1. sz. melléklet tartalmazza 
 
1. A levéltár élén a fenntartó által kinevezett igazgató áll. Vezetői feladatainak ellátásá-

ban az intézmény vezetősége segíti. 
2. A levéltár vezetősége: igazgató 

osztályvezetők 
gazdasági vezető 

 
3. A levéltár önálló belső ellenőri feladatokat ellátó személyt – a kis létszám miatt – nem 

alkalmaz, ilyen feladatra megbízást nem ad. A belső ellenőrzés a folyamatba épített el-
lenőrzéseken keresztül valósul meg. 

 
4. A szervezet területileg két helyen, egy egységként működik. A Bartina utcai épületben 

selejtezési, rendezési és ügyfélszolgálati munka folyik. 
 

 
5. Vezetői feladatok és hatáskörök. 

a)  Igazgató: Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezető; valamennyi 
dolgozó felett gyakorolja az irányítási vezetési jogokat; felel az intézmény mű-
ködéséért. 

 
Feladata: 
 

- Ellátja a levéltár képviseletét, a hatóságokkal és magánszemélyekkel szemben. 
 

- Meghatározza a levéltár ügyvitelét, a dolgozók munkakörét, beosztását, feladatait,  
gondoskodik a minősítésekről. 

 
- Felelős a levéltár munkatervének és beszámolóinak elkészítéséért, azok végrehajtásá-

ért 
 

- Gondoskodik a munkaterv teljesítésének feltételeiről, a dolgozók munkakörülményei-
nek megteremtéséről. 

 
- Felelős az állami és önkormányzati tulajdon védelméért, a levéltár tűzvédelmi és 

munkavédelmi szabályzatának elkészítéséért és betartásáért. 
 

- Gondoskodik a levéltár gazdálkodásával összefüggő teendők ellátásáról, irányítja és 
ellenőrzi az intézmény gazdálkodását. 

 
- Alkalmazza a fő- és mellékállású dolgozókat. 



- Irányítja a dolgozók bér- és munkaügyeinek intézését. 
 

- Gondoskodik az intézmény tevékenységével összefüggő, a szakterületre vonatkozó 
jogszabályok végrehatásáról. 

 
- Biztosítja az ügyintézés rendjét. 

 
- Feladatainak ellátása során a jogszabályban előirt módon együttműködik a levéltári 

érdekképviseletekkel. 
 

- Együttműködik a megye vezető tudományos, oktatási és közművelődési intézményei-
vel 

 
- A levéltár tudományos színvonalának emelése érdekében elősegíti és támogatja a dol-

gozók szakmai képzését. 
 

- Részt vesz a levéltár szakmai feladatainak végzésében, egyéni munkaterve alapján tu-
dományos és közművelődési munkát végez. 

 
- Intézkedéseiről rendszeresen tájékoztatja vezetőtársait. 

 
- Az igazgató feladatkörébe tartozó egyes feladatokat más munkatársakra átruházhat, ez 

azonban egyszemélyi felelősségét nem érinti. 
 
Kizárólagos hatásköre 
 

- jogszerzés és kötelezettségvállalás 
 
- munkáltatói jogok (munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések) 
 
- fegyelmi jog 
 
- bérgazdálkodási jog (a gazdasági vezető közreműködésével) 

 
Átruházható igazgatói hatáskör 
 

- utalványozási jog (osztályvezetők gyakorolhatják az igazgató távollétében) 
 
- kiadmányozási, aláírási jog 
 
- képviseleti jog (az osztályvezetők és a gazdasági vezető gyakorolhatja egyedi megbí-

zás alapján) 
 
- utasítási jog 
 
- intézkedési jog 
 
- ellenőrzési jog 



b./ Osztályvezető I. 
 
Az intézmény igazgatójának helyettese. Feladatait az igazgató közvetlen irányításával 
végzi. Az igazgató távollétében (hivatalos kiküldetés, szabadság, külföldi út, betegség) 
kutató- és ügyfélszolgálat, fotó és könyvtári ügyek kivételével annak teljes jogú helyette-
se. 
 
Feladata: 
 

- A levéltár működésével kapcsolatos jelentések, tervek, felmérések elkészítésében 
részt vesz, egyes rábízott esetekben maga irányítja és elkészíti. 

 
- Az igazgatóval együttműködve szervezi és ellenőrzi osztálya dolgozóinak terv-

munkáját. 
 

- Részt vesz vagyoni és szakmai ellenőrzésen. 
 

- Ellenőrzi és felügyeli az erre kinevezett személyekkel a munka- tűzvédelmi szabá-
lyok betartását, a műszaki adottságok állapotát. 

 
- Kooperatív és váratlan feladatokban szervező és ellenőrző feladatokat lát el (Pl. 

iratmentés, váratlan szállítás). 
 

- Segíti és ellenőrzi, hogy a dolgozók a munkavégzésükhöz szükséges jogszabályo-
kat megismerjék. 

 
- Ellenőrzi és segíti a tudományos dolgozók és levéltári kezelők szakmai haladását, 

javaslatot tesz továbbképzésükre. 
 

- Részt vesz a megyei intézményekkel való együttműködés szervezésében. 
 

- Közvetlenül irányítja az intézmény számítógépes tevékenységét: statisztika, 
fondjegyzék nyilvántartás. 

 
- Egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez. 

 
Hatásköre: 
 

- Az igazgató távollétében kutató- és ügyfélszolgálati, fotó és könyvtári ügyek kivé-
telével annak teljes jogú helyettese. 

 
- Az igazgató egy napon túli távolléte esetén elvégzi a postabontást és az ügyiratok 

irányítását, aláírja a kimenő ügyiratokat mint osztályvezető. 
 
- Az igazgató távollétében aláírási joga van a Tolna Megyei OTP Rt-nél bejelentett 

módon. 
 
- Javaslattételi és véleményezési joga van szervezeti, szakmai, személyi, gazdálko-

dásbeli kérdésekben. 



- Az igazgatóval egyeztetve kötelezettségeket vállalhat és jogokat szerezhet az in-
tézmény nevében. 

 
- Irányítja és ellenőrzi a hozzá tartozó munkatársak tevékenységét. 

 
- Engedélyezi az osztály dolgozóinak távollétét (max. 5 nap). 

 
c./ Osztályvezető II. 
 
A kutató- és ügyfélszolgálati, valamint a könyvtári munka irányítója. Feladatait az igazga-
tó közvetlen irányításával végzi. Annak távollétében (hivatali kiküldetés, szabadság, kül-
földi út, betegség) a kutató- és ügyfélszolgálati munka, könyvtári tevékenység teljes jogú 
irányítója, egyéb ügyekben az osztályvezető I. dönt. 
 
Feladata: 
 

- Részvétel a levéltár működésével kapcsolatos jelentések, tervek, felmérések elké-
szítésében, vagy egyes esetekben maga készíti, illetve irányítja annak elkészítését. 

 
- Az igazgatóval együttműködve szervezi és ellenőrzi osztálya dolgozóinak terv-

munkáját. 
 

- Részt vesz a vagyoni és szakmai ellenőrzéseken. 
 

- Figyelemmel kíséri az ezzel megbízott személyekkel az intézményben a munka- és 
tűzvédelmi szabályok érvényesülését. 

 
- Segíti és ellenőrzi, hogy munkatársai a munkavégzéshez szükséges jogszabályokat 

megismerjék. 
 

- Közvetlenül irányítja a kutató- és ügyfélszolgálati tevékenységet. Segíti, irányítja 
és ellenőrzi a könyvtári munkát. 

 
- Egyéni munkaterv alapján tudományos és közművelődési munkát végez. 

 
Hatásköre: 
 

- Az igazgató távollétében kutató- és ügyfélszolgálati, könyvtári és fotó területen az 
igazgató teljes jogú helyettese. Az igazgató egy napot meghaladó távolléte esetén, 
mint osztályvezető jogosult aláírni a kutatási engedélyt. 

 
- Az igazgató és az osztályvezető I. távollétében aláírási joga van a Tolna Megyei 

OTP Rt.-nél bejelentett módon. 
 
- Megkeresések teljesítésének láttamozása a beadványi iratokon. 
 
- Amennyiben az igazgató és osztályvezető I. egyaránt távol van, megilleti: gazda-

sági ügyek kivételével a teljes jogú helyettesítési jog. 



- Osztályának dolgozóival szemben utasítási, intézkedési és ellenőrzési joga van. 
 

- Az igazgatóval történt előzetes egyeztetés alapján kötelezettségeket vállalhat, és 
jogokat szerezhet az intézmény nevében. 

 
- Javaslattételi és véleményezési jogai vannak szervezeti, személyi és gazdálkodási 

kérdésekben. 
 

- Engedélyezi munkatársai távollétét. (max. 5 nap időtartamig) 
 
d./ Gazdasági vezető 
 

- Az intézmény gazdasági-pénzügyi tevékenységének felelős vezetője. 
 

- Közvetlen irányítója az intézmény igazgatója, annak távollétében az osztályvezető I. 
 
 
Feladata: 
 

- A jóváhagyott költségvetési tervszámok keretein belül, szakmai javaslatok alapján 
elkészíti az intézmény költségvetését, majd gondoskodik annak tervszerű végrehaj-
tásáról. 

 
- Elkészíti évközben és évvégén az intézmény költségvetési beszámolóját. 

 
- Kialakítja a számviteli, pénzügyi és bizonylati rendet (szabályzatait elkészíti) és 

ezek alapján szervezi és irányítja csoportja munkáját. 
 

- Gondoskodik arról, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához szükséges tech-
nikai-pénzügyi lehetőségek biztosítva legyenek mind a két működési területen. 

 
- Az intézmény vezetését folyamatosan tájékoztatja a levéltár gazdasági helyzetéről. 

 
- Kapcsolatot tart a fenntartó Közgazdasági Főosztályával és a bérszámfejtő BM 

Tolna megyei TÁKISZ-al. 
 

- Közvetlenül irányítja a gazdasági csoport munkáját. 
 
Hatásköre: 
 

- Gazdasági kérdésekben az igazgatóval együtt vagy önállóan képviseli az intéz-
ményt. 

 
- Kötelezettség-vállalásnál döntések előkészítő és ellenjegyző joga van. 
 
- Javaslattételi joga: - a területén dolgozókkal kapcsolatban személyi kérdésekben, 

 
- gazdasági, szervezeti kérdésekben, 
- munkaerő és bérgazdálkodás területén, 
- felújítási feladatokkal kapcsolatban van. 



- Jogosult az igazgatóval egyetértésben gazdasági előírásokat, körleveleket készíte-
ni. 

 
- Aláírási joga van az egyszámlánkat vezető Tolna Megyei OTP-nél bejelentett mó-

don. 
 

- Engedélyezi munkatársai szabadságát 5 napos időtartamig. 
 
6. Levéltári tudományos dolgozók 
 
 (főlevéltárosok, levéltárosok, egyetemi végzettségű segédlevéltáros) 
 

 Egyéni munkatervek alapján végzik éves munkájukat: tudományos munka, rendezési fo-
lyamatban, feltároló tevékenység. 

 
7. Levéltári kezelők, segédlevéltárosok (felsőfokú szakvégzettség) 
 
 A levéltári hivatalos ügyintézést, a területi munkát az iratok rendezését, azok alapsegéd-

letekkel való ellátását, selejtezését, az iratok fénymásolását végzik, kutatószolgálat 
munkájában vesznek részt. Mikrofilmezésre iratokat készítenek elő. 

 
8. Fényképész (ek) 
 
 Éves munkaterv alapján végzik (mikrofilmező, kiállításokhoz, kiadványokhoz és kutatói  

igényekhez kapcsolódó) tevékenységüket. Mikrofilmezéshez irat-előkészítés. 
 
9. Számítógépkezelő 

 
 A levéltári segédletek gépre vitele, részt vesz a kiadvány- és kiállítási munkában, számí-

tógépes felkészítés, irányítás. Alkalmanként xeroxálás, anyagok befűzése, kötése. 
 
10.Gazdasági ügyintéző 
 
 Fő feladata a pénztár kezelése, vagyonnyilvántartás (analitikus könyvelés), kiadványok 

értékesítése, bér- és munkaügyekben kapcsolattartás külön munkaköri leírás szerint. 
 
11. Ügyviteli alkalmazottak 
 
 Az intézmény feladatához tartozó tudományos tanulmányok, nyilvántartások gépelését, 

az intézmény ügyvitelét, okirati másolatok kiadványozását, levelezését végzik. 



12. Gondnok, technikus 
 
 Az épületek működésének technikai feltételeit biztosítja, a szükséges javításokat elvég-

zi. Karbantartja és szükség esetén vezeti az intézmény gépkocsiját. Raktárak, kiemelten 
a Bartina utcai raktárak belső rendjének biztosítása. 

 
13. Levéltári kisegítők 
 
 A kézbesítést, és egyéb – a működést biztosító – takarítói feladatokat végzik. 
 

11. §. 
 

A LEVÉLTÁR MŰKÖDÉSE 
 

1) A dolgozó az igazgató által kiadott munkaköri leírás és egyéni munkaterv alapján 
végzi munkáját. 

 
2) Az igazgató valamennyi dolgozó részvételével munkaértekezletet tart a levéltár 

éves tervének és beszámolójának megvitatására, valamint minden olyan esetben, 
amikor ezt felsőbb rendelkezések előírják, vagy a munka szervezése megkívánja. 
A munkaértekezletre meg kell híni – ha ezt a tárgyalt napirend indokolja – az 
MKM Levéltári Osztályát, a Megyei Közgyűlés Hivatalának képviselőjét. 

 
3) Az igazgató a tudományos munkával és egyéb teendőkkel kapcsolatos feladatok 

megvitatására a dolgozókkal munkamegbeszélést tart a szükségletnek megfelelő-
en. 

 
4) A levéltár nyilvántartása: hétfőtől szerdáig 7.30-16.00; csütörtök 7.30-18.00; pén-

tek 7.30-13.00 óráig. 
 
 

12. §. 
 

A LEVÉLTÁR KÉPVISELETE 
 

Szervezeti képviselet: a Levéltár képviseletére, az aláírási jogosultságra a Ptk. 29. §. /3/ 
bekezdése alkalmazandó. (lásd vezetők hatásköre) 
 

13. § 
 

A LEVÉLTÁR KAPCSOLATA 
 

1. A levéltár szakmai kérdésekben közvetlenül érintkezik az MKM Levéltári Osz-
tályával, és a Magyar Országos Levéltárral. A költségvetési és fenntartási kér-
désekben fenntartójával – közvetlen kapcsolatot tart fenn. 



 
2. A Levéltár gyűjtőterületi munkája során az illetékességi körébe tartozó iratkép-

ző szervekkel közvetlenül érintkezik. 
 

3. A Levéltár a hozzáforduló szervek és magánszemélyek részére közvetlenül ad 
tájékoztatást. 

 
4. A Levéltár együttműködik a megye területén működő oktatási, tudományos 

közgyűjteményi és közművelődési intézményekkel. 
 

14. § 
 

A LEVÉLTÁR MUNKATERVE 
 

1. A Levéltár éves munkatervét az igazgató a felügyeleti hatóságok által megadott 
irányelvek alapján a dolgozók bevonásával állítja össze. 

 
2. A tudományos dolgozók a Levéltár általános tudományos tervének megfelelően 

és a társadalmi igények számbavételével javaslatot tesznek egyéni tudományos 
tervükre. 

 
3. A javaslatok összegzése után az igazgató a dolgozókkal munkaértekezleten be-

széli meg a tervjavaslatokat. 
 

4. A munkaterveket a beszámolóval együtt kell a fenntartóhoz jóváhagyásra felter-
jeszteni, azt követően megküldeni az MKM Levéltári Osztálynak. 

 
5. A jóváhagyott munkatervet az igazgató, illetve az osztályvezetők személyekre 

bontják, és a dolgozókkal írásban közlik. 
 

6. A dolgozók egyéni munkatevékenységüktől alapvetően csak az igazgató utasítá-
sára vagy engedélyével térhetnek el. A Levéltár munkatervét az igazgató a fenn-
tartó hozzájárulásával módosíthatja. 

 
15. §. 

 
A BESZÁMOLÓ JELENTÉS 

 
1. A tudományos dolgozók és szakalkalmazottak az első félév és tárgyév végén 

írásos feljegyzésekben számolnak be az egyéni munkatervükben szereplő fel-
adatuk teljesítéséről. A gazdasági vezető átfogó gazdasági jelentést ad az éves 
beszámoló jelentéshez. 

 
2. Az igazgató az írásos feljegyzések alapján elkészíti az évi beszámoló jelentést, 

és azt a dolgozókkal munkaértekezleten beszéli meg. 
 

3. A dolgozók rendszeres időközönként részjelentéseket adnak munkahelyi veze-
tőik részére 



16. §. 
 

A LEVÉLTÁR BELSŐ RENDJE 
 

1. A Levéltáron belül a munkával kapcsolatos mindennemű érintkezés szóban történik, kivé-
ve: 

 
a) a dolgozók szabadságkérése és a szabadság kiadása 
b) illetményelőleg 
c) a munkából való távolmaradás igazolása (betegség, stb.) 
d) a levéltári anyag vételével, védetté nyilvánításával kapcsolatos szakértői javaslatok 
e) amennyiben az igazgató írásos feljegyzést kér vagy ahol a törvény írásos formát ír 

elő. 
 

2. A Levéltár munkarendjét a kollektív szerződés szabályozza. Ettől eltérni csak az igazgató 
írásbeli engedélye alapján lehet. 

 
3. Az írásos ügyintézés, az iratkezelés rendjét a Levéltár Iratkezelési Szabályzata külön sza-

bályozza. 
 
4. Az igazgató határozza meg azoknak a dolgozóknak a személyét, akiknek a Levéltár hiva-

tali helyiségeihez kulcsuk lehet. A kulcsot másnak – az igazgató vagy helyettesítésével 
megbízott előzetes engedélye nélkül – átadni nem szabad. A kiadott kulcsokról nyilvántar-
tást kell vezetni. 

 
5. Egyes raktárak kulcsait a kulcstartó szekrényben kell tartani, és azt csak a munkát végző 

dolgozó a munka tényleges elvégzéséhez szükséges időtartamra veheti ki. 
 
6. A Levéltári raktárból anyagot csak az anyaggal munkát ténylegesen végző dolgozó, őrjegy 

hátrahagyásával vihet ki. A Levéltárból dokumentumot csak az igazgató írásbeli hozzájá-
rulásával vihet ki a dolgozó. 

 
7. Nem levéltári dolgozó a raktárban csak az igazgató engedélyével és levéltári dolgozó je-

lenlétében tartózkodhat. 
 
 

17. §. 
 

SELEJTEZÉS A LEVÉLTÁRI ANYAGBAN 
 

1.  A Levéltári anyagban selejtezést végző dolgozó a selejtezésre szánt anyagot külön  helyezi 
eredeti rendjének tagolásában. A selejtezés belső ellenőrzésével az igazgató esetenként bíz 
meg egy dolgozót. A selejtezési jegyzőkönyvet a selejtezést végző dolgozó készíti el, és az 
ellenőrzést végző dolgozó is aláírja. 



2.  A jóváhagyott munkatervbe felvett selejtezésről szóló jegyzőkönyvet a Levéltár  közvetle-
nül terjeszti fel  az MKM Levéltári Osztályának. Abban az esetben, ha a selejtezés olyan 
fondban történt, amelynek a selejtezése nem szerepelt a jóváhagyott munkatervben, akkor 
a levéltár a selejtezési jegyzőkönyvet a fenntartón keresztül terjeszti fel. 
 

18. §. 
 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 

1. Az ügyfélszolgálatra beosztott dolgozó köteles legjobb tudása szerint, a levéltári törvény 
előírásai szerint adatokat szolgáltatni. 

 
2. Az ügyintéző határozza meg, hogy teljes vagy kivonatos másolat, tartalmi kivonat vagy 

formahű másolat kerüljön-e kiadásra. Az ügyfél igényét lehetőleg figyelembe kell venni, 
de a legkevésbé munkaigényes megoldást kell választani. Az ügyfél kívánságára hitelesí-
tett másolatot kell kiadni. Amennyiben az ügyfél a tájékoztatásnak az ügyfélszolgálati fe-
lelős által felajánlott formáját nem fogadja el, az igazgató dönt az ügyben. 

 
3. Az írásos másolat elkészítése után az előadó egy másik dolgozóval összeolvassa, az ösz-

szeolvasó dolgozó ezt aláírásával bizonyítja. 
 
4. A másolat hitelesítési záradékát az igazgató írja alá. Esetenként ezzel mást is megbízhat. 
 
 

1.§. 
 

KUTATÁS A LEVÉLTÁRI ANYAGBAN 
 

A Levéltári anyagban folyó kutatást a Levéltár Kutatási Szabályzata határozza meg. 
2.§. 

 
A LEVÉLTÁRI ANYAG KÖLCSÖNZÉSE 

 
1. A levéltári anyag kölcsönözhetőségét a levéltári törvény vonatkozó rendelkezé-

seinek figyelembevételével – az osztályvezetők, vagy levéltárosok véleménye 
meghallgatásával – az igazgató határozza meg. 

 
2. A levéltári anyagból, ha arról mikrofilm felvétel készült, csak működési céllal 

kölcsönözhető az eredeti. 
 

 
3. Az eredeti anyag kímélése céljából törekedni kell arra, hogy a Levéltárban őr-

zött iratokról másolatok készüljenek, és kerüljenek felhasználásra. 
 
4. Eredeti levéltári anyag előadáson való bemutatását az igazgató a Levéltár tudo-

mányos dolgozóinak engedélyezhet. 



21.  
 

A LEVÉLTÁRI ANYAG KÖZMŰVELŐDÉSI FELHASZNÁLÁSA 
 

 
A levéltár közművelődési tevékenységét a művelődési és közoktatási miniszter által ki-
adott irányelvek és a fenntartó igényeinek figyelembevételével látja el. Részt vesz a helyi 
közművelődési munkában, a levéltár funkciójával nem ellentétes feladatok megvalósításá-
ban. 
 
- Helytörténeti vonatkozású konferenciákat, tanácskozásokat és előadásokat rendez, 
- önállóan, vagy tudományos és közművelődési intézménnyel, intézettel közösen történeti 
jellegű állandó, alkalmi és vándorkiállításokat rendez, esetleg ilyen jellegű kiállításokhoz 
segítséget nyújt  
- ellátja levéltár-látogatások alkalmával a vezetést és tájékoztatást 
- az általános és középiskolai történelemtanítás érdekében a levéltár biztosítja a „rendha-
gyó” történelemórákhoz a feltételeket. 
- A levéltár tudományos dolgozói levéltár-ismertető előadásokat tartanak. 
- A levéltár történelmi vonatkozású és helyileg kiemelkedő évfordulók és események al-
kalmával megemlékezések szervezését kezdeményezheti és más intézményekkel ilyene-
ken részt vehet. 
 

22. §. 
 

A LEVÉLTÁRI ANYAG REPRODUKÁLÁSA 
 
 

1.  A levéltár saját anyagáról, valamint az illetékességi és gyűjtőterületére vonatkozó más 
levéltári anyagról formahű másolatot (továbbiakban reprodukció) készíthet, készíttet-
het, őrizhet, és kutatásra bocsáthat. 

 
2. A levéltár saját anyagának reprodukálása 

- biztonsági céllal 
- dokumentációs céllal 
- külső szervek, vagy személyek részéről támasztott ügyviteli, tudomá-

nyos, vagy alkalmi kutatói igények kielégítésére történhet 
 
3.  A levéltár állományához tartozó anyag reprodukálására a levéltár igazgatója adhat en-

gedélyt. Az igazgató engedélyezi a levéltárban máshonnan kölcsönzött anyag reprodu-
kálását is, ha az engedélyezés jogát a kölcsönadó a kölcsönzéskor írásban nem tartotta 
fenn magának. 

 
4. A levéltár biztonsági célból jogosult az őrizetében lévő bármely anyag reprodukálására. 

 
5.  A levéltár technikai berendezésével készült reprodukciós anyagának egy példányát a 

filmtárban kell megőrizni. 



6.  A filmtárban elhelyezett reprodukciók tárolására különleges tárolóeszközöket (fémdo-
boz, fiókos-szekrény stb.) kell biztosítani. 

 
7.  A reprodukált anyag nyilvántartásához és kutatásához a Magyar Országos Levéltárban 

kialakult gyakorlat szerint segédleteket kell készíteni. 
 

 
23. § 

 
A LEVÉLTÁRI KÖNYVTÁR 

 
1.  A levéltári könyvtár a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára keretében működő zárt 

forgalmú tudományos szakkönyvtár. 
 

2. Feladataira, működésére, használatára a Levéltár könyvtári szabályzata vonatkozik. 
 

24. §. 
 

SZABÁLYZATOK 
 

A Levéltárban folyó tevékenységet részletesebben a következő, eddig nem említett szabályza-
tok rendezik még: 
 

a) kollektív szerződés 
b) irattári terv és iratkezelési szabályzat 
c) kutatási szabályzat 
d) munkavédelmi szabályzat 
e) tűzvédelmi szabályzat 
f)    bizonylati szabályzat 
g) számlarend, számlatükör 
h) házipénztári pénzkezelési szabályzat 
i)    leltározási, selejtezési szabályzat 
j)    vendégszoba használati szabályzat 
k) belső ellenőrzési szabályzat 
l)    eszközök és források értékelése 
m) önköltségszámítás 
n) gazdálkodási hatáskörökről, kötelezettségekről és a jogokról. 

 
Szekszárd, 1997. május 30. 
 
 PH. PH.  
 Közgyűjteményi és Közművelődési Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 
 Dolgozók Szakszervezete Szekszárd 
 
 
 
 Dr. Tatár Józsefné Dr. Dobos Gyula 
 Levéltári SzB Levéltárigazgató 

 
 


